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 תכנית הלימודים החדשה במשנהלפי , על פי סדר המועדים, ומסכתות נוספות
 

 שבט - חודשים טבת
 פרק א': מסכת ברכות

 
 מבוא לפרק

המסכת הראשונה בכל ששה סדרי  והיא מסכת ברכות הינה המסכת הראשונה בסדר זרעים.

   שמע.בפרק הראשון של מסכת ברכות אנו לומדים דברי תנאים על מצוות קריאת  משנה.
ַמע" :ט( -)דברים ו, ד בתורה כתוב ָרֵאל שְׁ ָהיּו" -" ִישְׁ ָבִרים וְׁ ה ַהדְׁ ָך ַעל ...ָהֵאלֶּ ָבבֶּ ָת ... לְׁ ִדַברְׁ  וְׁ

ָך... ָבם בְׁ ָשכְׁ ָך ּובְׁ קּומֶּ  .ובבוקר שמע בערב קריאת פרשת אולקר שיש ל"חז למדו מכאן...". ּובְׁ

 כיון שזו המצווה הראשונה שבכל יממה, המשנה הראשונה פותחת בקריאת שנע של הערב. 

 שלוש פרשיות - שמע מבנה קריאת שמע

 מלכות עול קבלתט(,  -"שמע ישראל... ואהבת את ה' אלוקיך" )דברים ו, ד: ראשונה פרשה

 '.ה אחדות, שמים
 .מצוות עול קבלת  כא(,-"והיה אם שמוע" )דברים יא, יג: שניה פרשה

ויאמר ה'...דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית" )במדבר ": שלישית הפרש

 .מצרים יציאת וזכירת המצוות כל זכירת  מא( , פרשת ציצית,-טו, לז
 

   זמן קריאת שמע של ערבית :נושא המשנהמשנה א' 

 

 :מושגים

 

 יהודי מקבל על עצמו אמונה בה', שהוא אחד, שולט   - םיְ מְ תְשְ כּולְ ולְמְ תְעְ לְ בְ קְ ,ְעמְ תְשְ יַאר ְקְ  .א

 ומשגיח בכל העולם, באמצעות אמירת קריאת שמע                                                          

ְבבוקר ובערב.                                                         

יםהְ  .ב ֲהנ  יםְכ  ס  נ  כ  ןְֶלֱאכ לְנ  ת  רּומ  ת   אינו יכול עדיין הוא בל במקווה במשך היום, וטמא טשנכהן  - ב 

 מצאת הכוכבים. :לאכול תרומה עד תחילת יום הבא, דהיינו                                                

 חלקים שווים, כל חלק נקרא אשמורת.חלק לשלושה הלילה נ - ותרְ מּושְ אְ  .ג

 אמצע הלילה. - ֲחצו ת .ד

ּמּוד .ה רְע  ח  ש   .הופעת האור הראשון בתחילת הבוקר, כשעה לפני נץ החמה - ה 

ֵטר .ו יםְֶהק  ב   האיברים הפנימיים של הקרבן )כגון: כבד וחלב( מוקטרים על גבי המזבח, ועליהם ְ- ֲחל 

 להישרף לחלוטין עד למחרת בבוקר.                     

 קודם הלילה, אחר כך היום. -שנאמר: "ויהי ערב ויהי בוקר..."  - הלְ יְ לְ הְ מְֵילְחְ תְ מְ וםְיְ הְ  .ז

ין .ח ל  ֶנֱאכ  יו םְה  דְל  ְחטאת. ,תודה כגון: ,יום ולילהן אכילתו קרבן שזמְ- ֶאח 
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 :סיכום המשנה

זמן קריאת שמע לפי כל הדעות . בלילה שמע מצוות קריאת של הזמן גבולות את מבארתהמשנה 

רבי  אליעזר: עד סוף השליש לפי  ?עד מתי אפשר לקרואחלקו נמתחילת הלילה. תנאים  הראוי

 שמע קריאת אולקרחייב  אדםש גזרו רבן גמליאל: עד סוף הלילה. תנאים לפיהראשון של הלילה. 

 .המצווה את ויפסיד הבוקר אור עד וישן יירדם לא שאדם כדיהטעם לכך: , חצות עד

 :בין התנאים נקודת המחלוקת

בְׁ ּו" :המילהפרוש  ָשכְׁ רבן לפי  .זמן שהולכים לישוןרבי אליעזר לפי לפי כל אחת מהדעות.  "ָךבְׁ

 ים.נ  ש  י  כל זמן ש  גמליאל, וחכמים 
 

 'שאלות משנה א
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

 במשנה מופיעים שני תנאים בשמותם. א.________________ ב._________________ .2

ין ֵמֵאיָמַתיאת שאלת המשנה:" בלשונךכתוב  .3 ַמע ֶאת קֹור  ית? ש  ב  ַער   _______________:"ב 

     _____________________________________________________________ 

ה" .4 עָּׁ שָּׁ ים מ  ֲהנ  ים ֶשַהכֹּ נָּׁס  כ  ל נ  ן ֶלֱאכֹּ תָּׁ רּומָּׁ ת   את תשובת המשנה:__________ בלשונךהסבר ". ב 

 _____________________________________________________________ 

י, ֲחָכִמים .5 יֶעֶזר ַרב  ןו   ֱאל  ל ַרבָּׁ יא  ל    עונים לאותה שאלה אך היא לא כתובה במפורש במשנה. ַגמ 

 :_________  _____________לה משותפת שמופיעה בדברי שלושתםכתוב מי .א

 הוסף מילה אחת למילה המשותפת כדי שהשאלה תהיה ברורה )העזר בתרמילון( .ב

     מתי? איפה? היכן? כמה? :תרמילון

 

ין ֵמֵאיָמַתי( א) ַמע ֶאת קֹור  ית? ש  ב  ַער    ב 

ה עָּׁ שָּׁ ים מ  ֲהנ  ים ֶשַהכֹּ נָּׁס  כ  ל נ  ן. ַעד ֶלֱאכֹּ תָּׁ רּומָּׁ ת  ה סֹוף ב  מּורָּׁ ַאש  אשֹונָּׁה הָּׁ ר  י ,הָּׁ ר  ב  י ד  יֶעֶזר ַרב   .ֱאל 

ים ַוֲחָכִמים                          ר   . ֲחצֹות ַעד :אֹומ 

ל ַרָבן                         יא  ל  ר ַגמ   . ַהַשַחר ַעּמּוד ֶשַיֲעֶלה ַעד :אֹומ 

ה אּו ַמֲעשֶׂ נָּׁיו ֶשבָּׁ ית בָּׁ ב  ֶתה מ  ש    , ַהּמ 

רּו                                         מ  ֹּא לֹו: אָּׁ ינּו ל ר  ַמע ֶאת קָּׁ  . ש 

ַמר                                       ֶהם: אָּׁ ם לָּׁ ֹּא א  ה ל לָּׁ ין, ַהַשַחר ַעּמּוד עָּׁ רֹות ַאֶתם ַחיָּׁב  ק   . ל 

ֹּא ל ַבד זֹו ו  ל   ,ב 

א    ל ֶאלָּׁ רּו ַמה כָּׁ מ  ים ֶשאָּׁ מ   -ֲחצֹות  ַעד ֲחכָּׁ

 

ן תָּׁ וָּׁ צ  ַחר ַעּמּוד ֶשַיֲעֶלה ַעד מ   . ַהשָּׁ

ר                       ט  ים ֶהק  ב  ים  ֲחלָּׁ ר  בָּׁ א  ן -ו  תָּׁ וָּׁ צ  ַחר ַעּמּוד ֶשַיֲעֶלה ַעד מ   . ַהשָּׁ

ל                     כָּׁ ין ו  ל  יֹום ַהֶנֱאכָּׁ ד  ל  ן -ֶאחָּׁ תָּׁ וָּׁ צ   .ַהַשַחר ַעּמּוד ֶשַיֲעֶלה ַעד מ 

ם      ן א  ה, כ  ּמָּׁ רּו לָּׁ מ  ים אָּׁ מ  י ֲחצֹות? ַעד ֲחכָּׁ ד  יק כ  ח  ַהר  ם ֶאת ל  דָּׁ אָּׁ ן הָּׁ ה מ  ירָּׁ ֲעב   :הָּׁ
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ה סֹוף ַעד" .6 מּורָּׁ ַאש  אשֹונָּׁה הָּׁ ר   ____________ה זו:______רָּׁ מּוש  ". כתוב מתי מסתיימת אַ הָּׁ

 הזה:______________________________כתוב מתי הזמן ".  ַהַשַחר ַעּמּוד ֶשַיֲעֶלה ַעד" .7

ה" .8 שיח בין רבן גמליאל ה -"מעשה רב", לצורך לימוד הלכה. כתוב את דו  מובאמשנה ". בַמֲעשֶׂ

 ין בלשונך:דקרה ומלבניו, הכולל 

 קרה:_______________________________________________________מה

 ין:_________________________________________________________דה

 ._____________________________1שלוש הלכות נוספות אותן לימד רבן גמליאל: 

                                                            2_____________________________. 

                                                            3_____________________________. 

ר" .9 ט  ים ֶהק  ב  ים ֲחלָּׁ ר  בָּׁ א   ________________________________ ". כתוב למה הכוונה:ו 

ין"  .10 ל  יֹום ַהֶנֱאכָּׁ ד ל   ". כתוב למה הכוונה:__________________________________ֶאחָּׁ

י"  .11 ד  יק כ  ח  ַהר  ם ֶאת ל  דָּׁ אָּׁ ן הָּׁ ה מ  ירָּׁ ֲעב   ".הָּׁ

 ?________________________________________באלו שלוש עבירות מדובר  .א

 _________________________?העבירה מן האדם את תרחיק חצות עד היהעשי איך  .ב

 

 ת סיכום משנה א'שאל

 

 :הנכון לפירושה המילה בין קו מתח

 

 

 

 

 פירושה  המילה 

 לאכול במשך יום אחדכל הקרבנות שצריך   ֵמֵאיָמַתי א

ה ב מּורָּׁ ַאש  אשֹונָּׁה הָּׁ ר   לא רק זה  הָּׁ

 חצות הלילה )=אמצע הלילה(  ַהַשַחר ַעּמּוד ג

ית ד ֶתה ב  ש   חלקו הראשון של הלילה  ַהּמ 

ין ה רֹות ַאֶתם ַחיָּׁב  ק   חייבים אתם לקרוא קריאת שמע  ל 

 בית החתונה מקום ששותים בו יין  ֲחצֹות ו

ֹּא ז ל ַבד זֹו ו  ל   חלקים מהבהמה שצריך להקריב  ב 

ר ח ט   פס דק של אור בתחילת הבוקר  ֶהק 

ים ט ב  ים ֲחלָּׁ ר  בָּׁ א   הקרבה על המזבח  ו 

ין י ל  יֹום ַהֶנֱאכָּׁ ד ל   ממתי )מאיזה זמן(  ֶאחָּׁ
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  פרק א' משנה ב': מסכת ברכות
 

 זמן קריאת שמע של שחרית :נושא המשנה
 

 :מושגים
 

יכְ  .א ת   .סוג של צבע ירוקְ-ְר 

ֵנץ .ב הְה  ּמ  ח  ְהזמן בבוקר שבו כדור השמש מתחיל להתגלות באופק.  - ה 

 היום מתחלק לשנים עשר חלקים שווים בתחילת אור היום עד החשכה. הכל בהתאם  - יתנְ מְ הְזְ עְ שְ  .ג

 דקות, ובימי  70שעה זמנית בערך  אורךלאורך היום. לכן בימי הקיץ הארוכים,                   

 דקות בלבד. 50 -כחורף,                   

ֵניְֶדֶרְךְֶשֵכן .ד יםְב  כ  ל   .כי בני מלכים נוהגים לקום עד שלש שעות זמניות מתחילת הבוקר - מ 

אן .ה כ  ְךְמ  ֵאיל   .והואחרי סוף זמן המצ - ו 

ידְֹלא .ו ס  פ   .לא עושה מעשה חסר ערך - ה 

ם .ז ָאד  ֵראְכ  ּקו  הְה  ר  ּתו   יכול לקרוא קריאת שמע  כמו מי שמקיים מצוות תלמוד תורה.ְ- ב 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 :סיכום המשנה
 

 של קריאת שמע בשחרית.   יוםהמשנה מבארת את זמני ההתחלה והס
משעה  . לפי תנא קמא:ממתי אפשר להתחיל כבר אליעזר ורבי קמאתנא : מחלוקת זמן התחלה

אפשר קצת מאוחר יותר, כאשר ניתן לזהות  :שניתן לזהות הבדל בין תכלת ללבן. לפי רבי אליעזר
 הבדל בין תכלת לירוק.

 .עד הנץ :לסיים קריאת שמע. לפי תנא קמא עד מתי ישורבי יהושע  : מחלוקת תנא קמאזמן סיום
 השלישית. הזמנית עד סוף השעה  ושעלפי רבי יה

 ., ויקרא כלומד תורה בלבדאחר זמן זה הפסיד מצוות קריאת שמעהקורא קריאת שמע ל
 :בין התנאים נקודת המחלוקת

", הוא כשקמים, דהיינו בתחילת ךמֶּ קּובְׁ ּות"ק סובר שפירוש המילה ". "ךמֶּ קּובְׁ ּו" :המילהפרוש 
 בני מלכים. :עד שעה שיש בני אדם שעדיין קמים, דהיינו", ךמֶּ קּובְׁ ּוהבוקר. רבי יהושע סובר "

 
 
 

ין ֵמֵאיָמַתי( ב) ַמע ֶאת קֹור  ית? ש  ַשֲחר   ב 

יר                                            ֶשַיכ  ין מ  ֶלת ב  כ  ן ת  בָּׁ לָּׁ  .ל 

י                            יֶעֶזר ַרב  ר:  ֱאל  ין אֹומ  ֶלת ב  כ  י ת  ת  ַכר   .ל 

ּה)          רָּׁ גֹומ  נ ץ ַעד - (ו  ה הָּׁ  .ַהַחּמָּׁ

י עַ  ַרב  הֹושֻׁ ר: י  ֹלש ַעד אֹומ  עֹות שָּׁ ן, שָּׁ נ י ֶדֶרְך ֶשכ  ים ב  כ  לָּׁ ֹלש ַלֲעמֹוד מ  שָּׁ עֹות ב   .שָּׁ

א            אן ַהּקֹור  כָּׁ ְך מ  ילָּׁ א  יד לֹּא ו  ס  פ  ם ,ה  דָּׁ אָּׁ א כ  ה ַהּקֹור   :ַבתֹורָּׁ
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 'שאלות משנה ב
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

 במשנה מופיעים שני תנאים בשמותם. א.________________ ב._________________ .2

ין ֵמֵאיָמַתי" את שאלת המשנה: בלשונךכתוב  .3 ַמע ֶאת קֹור  ית? ש  ַשֲחר   ____":__________ב 

_____________________________________________________________ 

 הסבר את המושגים הבאים: .4

ֵנץ .א הְה  ּמ  ח   :___________________________________________________ה 

 :___________________________________________________יתנְ מְ הְזְ עְ שְ  .ב

 מתי הם הזמנים הבאים: ,כתוב .5

ין" .א ֶלת ב  כ  ן ת  בָּׁ לָּׁ  ":_______________________________________________ל 

ֶלת" .ב כ  י ת  ת  ַכר   ":________________________________________________ ל 

יןאיזה זמן מאוחר יותר,  .ג ֶלת ב  כ  ן ת  בָּׁ לָּׁ ֶלתאו  ל  כ  י ת  ת  ַכר  :______________ הסבר את ל 

 תשובתך:_____________________________________________________

 דבריו את יותר טוב שתסביר אליעזר' ר לדברי אחת מילה הוסף .ד

 .ללבן תכלת בין משיכיר[:  אומר קמא תנא]

י יֶעֶזר ַרב  ר ֱאל   לכרתי תכלת בין: _____ אֹומ 

 .כתוב ן סוף זמן קריאת שמע של שחריתיבעני .6

 דעתו של: _____________ עד:____________________________________ .א

 דעתו של: _____________ עד:____________________________________ .ב

 הטעם לדבריו:_________________________________________________ .ג

ן" .ד נ י ֶדֶרְך ֶשכ  ים ב  כ  לָּׁ ֹלש ַלֲעמֹוד מ  שָּׁ עֹות ב   :___"ַלֲעמֹודכתוב מילה אחרת במקום המילה " ."שָּׁ

א" .7 אן ַהּקֹור  כָּׁ ְך מ  ילָּׁ א  יד לֹּא ו  ס  פ   _______________________כתוב מה הוא לא הפסיד: ".ה 

 .כאמד"טסיכום המשנה על פי השלם את  .8

 

 עםט יןד קרהמ ומרא ותרתכ

תחילת זמן קריאת 

 של שחרית שמע

 תנא קמא
ין ֵמֵאיָמַתי  ֶאת קֹור 

ַמע ית? ש  ַשֲחר   ב 

  xxx 

ין )משיכיר(    ב 

ֶלת כ  י ת  ת  ַכר   ל 
xxx 

סוף זמן קריאת 

 שמע של שחרית

עד מתי זמן קריאת  תנא קמא

 שמע של שחרית

  xxx 

י עַ  ַרב  הֹושֻׁ     י 

א                       אן ַהּקֹור  כָּׁ ְך מ  ילָּׁ א  ֹּא ו  יד ל ס  פ     ה 
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  פרק א' משנה ג': מסכת ברכות
 

 זמן קריאת שמע של שחרית :נושא המשנה
 

 :מושגים
 

איְֵבית .א ּמ  ֵללְֵבית,ְש   הלל ושמאי חיו בדור האחרון של תקופת הזוגות. לכל אחד היתה גישה ְ-ְה 

 שונה ודרך מיוחדת בלימוד תורה. את שיטותיהם הנחילו לתלמידיהם עד                                 

 שהתפתחו לשני בתי מדרש שונים, שתי דרכים שונות בלימוד תורה.                                

י .ב ב  ןְר  פו  ר   מתלמידיו של רבן יוחנן  ,הנים המיוחסים לעזרא הסופרודור השני, ממשפחת כבתנא ְ-ְט 

 בתלמוד ירושלמי  מכונה. לודבעיר  , היה לו בית מדרש. ומתלמידי בית שמאיבן זכאי                

 "אביהן של ישראל" :בתואר הנדיר                

ּטּו .ג  .לנטות על הצד או לשכבְ- י 

ר .ד  מילה מקדימה המציינת ציטוט ממקור מקראי.ְ-ְֶשֶנֱאמ 

ֵרא .ה כוְ ְקו  ר  ד  ְ.קורא איך שרוצה, איך שנוח לו  - כ 

ים .ו ט  ס   .שודדים - ל 

י .ז ד  יתְ ְכ  י   .ראוי היית - ה 

חּוב .ח  .להתחייב מיתה - ל 

 

 :סיכום המשנה
 :ריאת שמעקורא ק באיזה מצב על האדם להימצא כשהואהמשנה עוסקת בשאלה 

 כשהוא עומד. -ובבוקר , הצדשוכב על הוא כש - אובית שמאי סוברים בערב יש לקר

 בכל צורה. א קריאת שמעובית הלל סוברים שאפשר לקר

 :התנאים נקודת המחלוקת בין

בְׁ " יסוד המחלוקת הוא בפירוש המילים בפסוק ָשכְׁ ופן הקריאה האם הכוונה לא". ךמֶּ קּובְׁ ּו ָךּובְׁ

 זמןל, או הכוונה בית שמאי שיטת זו - אוכשאתה קם עליך לקרעליך לקרוא,  כשאתה שוכב כלומר:

 זו שיטת בית הלל. - הולכים לישון וקמיםכשבני אדם  ,הקריאה

ים: ַשַּמאי ֵבית( ג) ר  ֶעֶרב אֹומ  ל בָּׁ ם כָּׁ דָּׁ אּו ַיּטּו אָּׁ ר  ק  י    ,ו 

ֶקר  דּו. ּוַבבֹּ ָך" ֶשֶנֱאַמר: ַיֲעמֹּ ב  כ  שָּׁ קּוֶמָך ּוב   . (ו, ז דברים) "ּוב 

ל ּוֵבית      ל  ים: ה  ר  ל אֹומ  ם כָּׁ דָּׁ א אָּׁ כֹו. קֹור  ַדר  ָך" ֶשֶנֱאַמר: כ  ת  ֶלכ   (.ו, ז דברים) "ַבֶדֶרְך ּוב 

ן ִאם                     ה, כ  ּמָּׁ ָך"ּו :ֶנֱאַמר לָּׁ ב  כ  שָּׁ קּוֶמָך ב   ?"ּוב 

  

ה עָּׁ שָּׁ נ י ב  ם ֶשב  דָּׁ ים אָּׁ ב    ,שֹוכ 

ה עָּׁ שָּׁ נ י ּוב  ם ֶשב  דָּׁ ים אָּׁ ד   .עֹומ 

י ָאַמר         פֹון: ַרב  י ַטר  י ֲאנ  ית  י  א הָּׁ  ,ַבֶדֶרְך בָּׁ

י ת  ַכנ  ס  י ו  מ  ַעצ  נ י ב  פ  ים מ  ט  ס   . ַהל 

י ת  ּט  ה  רֹות ו  ק  י, ל  ר  ב  ד  ית כ   ,ַשַּמאי ב 

ַדי לֹו: ָאְמרּו                  יתָּׁ  כ  י  חּוב הָּׁ ָך לָּׁ מ  ַעצ  תָּׁ  ,ב  ַבר  י ַעל ֶשעָּׁ ר  ב  ית ד  ל ב  ל   :ה 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93
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היה בסכנת מוות ונהג כבית שמאי, וחכמים אמרו לו שהוא לא נהג בסדר מפני שהיה עליו ר' טרפון 

 לנהוג כמו בית הלל.
 

 'שאלות משנה ג
 

 למשנה:_______________________________________________כתוב כותרת  .1

 בתים בשמותם:במשנה מופיעים שני  .2

 __________ ידוע עליהם:________________________________________ .א

 __________ ידוע עליהם:________________________________________ .ב

 עליו:__________________________________תנא אחד:___________ ידוע  .ג

 ". מה מציינת מילה זו:___________________________________ֶשֶנֱאַמרכתוב, א. " .3

 ". מקור מדויק, ספר, פרק, פסוק:__________________________ו, ז, דבריםב. "             

 ___________________________ה פסוק נחלקו ב"ש וב"ה בפרשנותועל איז.  ג             

 _______________________________מהפסוק:___ ַשַּמאי ֵבית לומדים. מה ד             

 _". מה מציינת מילה זו:_____________________________________שםה. "             

 ו. מקור מדויק, ספר, פרק, פסוק:____________________________________             

ל יתבֵ  מדיםולז. מה               ל   _מהפסוק:___________________________________ ה 

ן ִאם" .4 ה, כ  ּמָּׁ ָך ֶנֱאַמר לָּׁ ב  כ  שָּׁ קּוֶמָך? ּוב   ". ּוב 

 במשנה:_______________למי מופנית שאלה זו  .א

 ___________________:__________________בלשונךשאלת המשנה הסבר את  .ב

 ____________________________הסבר המובא במשנה:__________את הכתוב  .ג

י ָאַמר" .5 פֹון ַרב   ". ַטר 

י מעשהו של את הסבר  .א פֹון ַרב   ________________________:________בלשונך ַטר 

___________________________________________________________ 

יהסבר את דברי חכמים ל   .ב פֹון ַרב  ַדי : "ַטר  יתָּׁ  כ  י  חּוב הָּׁ ָך לָּׁ מ  ַעצ   ________________:__" ב 

___________________________________________________________ 

ל ֵביתל ַשַּמאי ֵביתכיצד נפסק להלכה במחלוקת בין  .ג ל   לגבי אופן אמירת קריאת שמע:___ ה 

___________________________________________________________ 

 .עםטין " דקרה מומר אארגן את המשנה לפי  .6
 

 עםט יןד קרהמ ומרא

ים ַשַּמאי ֵבית ר  ל  אֹומ  ם כָּׁ דָּׁ   ____  ________ אָּׁ

ֶקר    ּוַבבֹּ

ל     ם כָּׁ דָּׁ א אָּׁ כֹו קֹור  ַדר    כ 
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  פרק א' משנה ד': מסכת ברכות
 

 ברכות קריאת שמע  :נושא המשנה

 :מושגים
 

ְכְ ר ְבְ  .א ְשמעקות  חז"ל תקנו לומר  לפני ואחרי  קריאת שמע בבוקר ובערב ברכות. הן ְ- ריאת

  : בערבאחריהתיקנו שתי ברכות.  :לפניה". ריאת שמעהנקראות "ברכות ק                               

 .ברכה אחת -בבוקר , שתי ברכות -                               

ה .ב הְֲאֻרכ  כ  ר   ."ברוך..."-"ברוך..." ומסתיימת ב-שיש בה אריכות דברים, ברכה הפותחת בְ- ב 

ה .ג ר  צ  הְק  כ  ר   ."ברוך..."-מתבטאת במשפט אחד, ברכה הפותחת או מסתיימת בְ- ב 

הימְ תְ חְֲ .ד כ  ר   כגון: "ברוך אתה ה' מקדש השבת", "...חונן  .המילים המסיימות את הברכהְ- תְהב 

 .הדעת", "...שומע תפילה"                        

  ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא: "שנאמר, חכמנו בקול לשמוע עלינו הומצו  - יםמְ כְ חְְֲתכּומְ סְ  .ה

 . נוסח זה קרוי: מטבע חז"ל קבעו נוסח מסוים לברכות .(,יא, יז דברים) "ושמאל                       

 לשון שטבעו חכמים.                       

יְך .ו ֲאר  ה   .בברוך לפתוח - ל 

ֵצר .ז ק   בברוך. לפתוח שלא - ל 

ּת ם .ח ח   בברוך. - ל 

םְֶשֹּלא .ט ּת  ח   .בורא פרי העץ.  ...האדמה... שהכל( )בא"ה אמ"הבברוך, כדוגמת ברכות הנהנין  - ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :סיכום המשנה

: . שתי ברכות לפני קריאת שמעקריאת שמעבתקנת חז"ל לברך ברכות לפני ואחרי המשנה עוסקת 

 ברכת "הגאולה".  :קריאת שמעאחרי ברכה אחת  ,וברכת "אהבה" אור(ר צ)יו ברכת "המאורות"

יש לברך בדיוק  וברכות אל ."השכיבנו" :קריאת שמעאחרי  בערב תקנו חז"ל ברכה אחת נוספת

 כפי שחז"ל תקנו. 

מברכת יוצר אור נבין שכל מה שיש סביבנו בא מה'. יש להודות לה' על כל פרט ופרט ולא 

 .נים מאליהםלקבל את הדברים כמוב

בו מצאת את  , כתוב את שם הסידור ואת מספר העמודמתפלל הינךנא פתח את הסידור בו 

 .הברכות שלפני ואחרי קריאת שמע
 :_________________ מספר העמוד:_____________שם הסידור

ְך ַבַשַחר( ד) ר  בָּׁ ם מ  ַתי  ֶניהָּׁ  ש  פָּׁ ַאַחת ל  ַאֲחֶריהָּׁ  ו   ,ל 

ב רֶׂ ם ּוָבעֶׂ ַתי  ֶניהָּׁ  ש  פָּׁ ם ל  ַתי  ַאֲחֶריהָּׁ  ּוש   .ל 

ה ַאַחת כָּׁ ַאַחת ֲארֻׁ ה ו  רָּׁ צָּׁ  .ק 

רּו ְמקֹום           מ  יְך  ֶשאָּׁ ַהֲאר  ינֹו -ל  ר ַרַשאי א  ַקצ   .ל 

ר                                  ַקצ  ינֹו -ל  יְך ַרַשאי א  ַהֲאר   .ל 

ם                                  תֹּ ינֹו -ַלח  ֹּא ַרַשאי א  ם ֶשל תֹּ  .ַלח 

ֶשלֹּא                         ם  ו  תֹּ ינֹו   -ַלח  ם ַרַשאי א  תֹּ  :ַלח 
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 'שאלות משנה ד
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

ְך ַבַשַחר" .2 ר  בָּׁ ם מ  ַתי  ֶניהָּׁ  ש  פָּׁ  _". כתוב את שמות הברכות: א.____________ ב._________ל 

ַאֲחֶריהָּׁ  ַאַחת" .3  ". כתוב את שם הברכה:________________________ל 

 כתוב איזו מהברכות ארוכה:_________________ איזו קצרה:__________________ .4

בּו" .5 רֶׂ ם ָבעֶׂ ַתי  ֶניהָּׁ  ש  פָּׁ  ". כתוב את שמות הברכות: א._____________ ב.____________ל 

ם" .6 ַתי  ַאֲחֶריהָּׁ  ש   ". כתוב את שמות הברכות: א._________________ ב. ____________ל 

 כתוב איזו מהברכות ארוכה:_________________ איזו קצרה:__________________ .7

 הסבר את המושגים הבאים: .8

ה ַאַחת" .א כָּׁ  "._________________________________________________ֲארֻׁ

ה ַאַחת" .ב רָּׁ צָּׁ  ".__________________________________________________ק 

הימְ תְ חְֲ" .ג כ  ר   _______________________________".________________תְהב 

 "._______________________________________________יםמְ כְ חְְֲתכּומְ סְ " .ד

יְך" .ה ַהֲאר   ".___________________________________________________ל 

ר" .ו ַקצ   "._____________________________________________________ל 

ם" .ז תֹּ  "._____________________________________________________ַלח 

ם ֶשלֹּא" .ח תֹּ  ________"._________________________________________ַלח 

 

 .יןדקרה מ :ארגן את המשנה לפי .9

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 יןד   קרהמ

  ַבַשַחר

ם  ַתי   .__________________ ש 

ה ________________ רָּׁ צָּׁ  .ק 

ינֹו  ר ַרַשאי א  ַקצ   .ל 

ר ַקצ    ל 

ינֹו  ֹּא ַרַשאי א  ם ֶשל תֹּ  ַלח 

ֹּא ֶשל ם ו  תֹּ   ַלח 
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  משנה ה'פרק א' : מסכת ברכות
 

 פרשת ציצית בקריאת שמע :נושא המשנה
 

 :מושגים
 

ין .א יר  כ  ז   יש מצוה לזכור את יציאת מצרים בכל יום. אומרים פסוקים שבאמצעותם נזכרים ביציאת  - מ 

ין" הכוונה לכך שיש לומר בכל יום וגם לזכור את יציאת מצרים              ירִּ  .מצרים. המילה "ַמְזכִּ

 רץ מצרים כל ימי חייך" )דברים בתורה כתוב: "למען תזכור את יום צאתך מאְ- םיְ רְ צְ תְמְ יאְֲצְ תְיְ ירְ כְ זְ  .ב

    ( מכאן שעלינו לזכור בכל יום מחדש שיצאנו ממצרים. ומאחר ויש ,גטז,                               

 ו לנכון לקשור שתי לנו גם מצווה לקרא קריאת שמע בכל יום, ראו חכמנ                              

  המצוות האלה ביחד.                              

י .ג ב  רְר  ז  ע  י הְֶבןְֶאל  ר   חכם בדור השלישי של תקופת התנאים. היה צעיר ביותר כאשר נתמנה ְ- ֲעז 

 לנשיא הסנהדרין, כשסילקו את רבן גמליאל בנשיאותו.  נעשה נס, וצמח                                 

 ולא ממש בן  שבעיםשנה", כבן  שבעיםלו זקן לבן. מכאן אמירתו: "כבן                                 

 .שבעים                                

ֹלא .ד יְו  ית  כ   .לא הצלחתי )לשכנע את חברי ש...(ְ- ז 

אְֶבן .ה מ   תנא בדור השלישי, חברו ובן זוגו ללימודים של שמעון בן עזאי, נחשב לתלמיד חכם ְ- זו 

 גדול.              

ר .ו  מילה מקדימה המציינת ציטוט ממקור מקראי.ְ-ְֶשֶנֱאמ 

יא .ז ב  ה  ימו תְל  יחְ ְל  ש  ּמ                         חובת הזכרת יציאת מצרים גם אחרי ביאת המשיח.ְ- ה 

 

 

 :סיכום המשנה

יש להזכיר את יציאת מצרים גם בלילה, וממילא, האם יש המשנה עוסקת במחלוקת התנאים האם 

 לקרוא בלילה את פרשת "ויאמר",  שם מוזכרת יציאת מצרים.

 :התנאים נקודת המחלוקת בין

, )כשיטת בן זומא ורבי אלעזר בן עזריה(ימי חייך",. האם היא באה לכלול את הלילות  כל"המילה איך לפרש את 

 .)חכמים)כשיטת  עתיד לבואהאו את 

 

יַאת ַמְזִכיִרין( ה) צ  ם י  ַרי  צ  ילֹות מ   .ַבל 

ַמר  י אָּׁ זָּׁר ַרב  עָּׁ יָּׁה: ֶבן ֶאל  י ֲעַזר  י ֲהר  ֶבן ֲאנ  ים כ  ע  ב  נָּׁה ש  לֹּא  ,שָּׁ י ו  ית  ר זָּׁכ  מ  אָּׁ יַאת ֶשת  צ  ם י  ַרי  צ  ילֹות מ   ,ַבל 

ּה ַעד  שָּׁ רָּׁ א: ֶבן ֶשד   זֹומָּׁ

ַמַען" ֶשֶנֱאַמר:  ר ל  כֹּ ז  ָך ֶאת ת  את  ֶאֶרץ יֹום צ  ם מ  ַרי  צ  ל מ  י כֹּ מ   (טז, ג, דברים)."ַחֶייָך י 

י"                                   מ  ים -ַחֶייָך"  י  ל" ,ַהיָּׁמ  י כֹּ מ  ילֹות - "ַחֶייָך י   .ַהל 

ים ַוֲחָכִמים  ר  י" :אֹומ  מ  ם - "ַחֶייָך י  עֹולָּׁ ל" ַהֶזה הָּׁ י כֹּ מ  יא -" ַחֶייָך י  ב  הָּׁ ימֹות ל  יחַ  ל  ש                                                      :ַהּמָּׁ
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 מצרים יציאת זכירת -זכירות  שש -סידור תפילה 

ַמַען ר ל  כֹּ ז  ָך יֹום ֶאת ת  את  ֶאֶרץ צ  ם מ  ַרי  צ  ל מ  י כֹּ מ   :ַחֶייָך י 

זכירת יציאת מצרים בכל יום, מהווה יסוד לאמונה. . תחילת היותנו העם הנבחרהיא יציאת מצרים 

 .מוביל למחויבות לקיום המצוות הזיכרון

 'משנה השאלות 
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

 במשנה מופיעים שני תנאים בשמותם: .2

 __________ ידוע עליו:__________________________________________ .א

 __________ ידוע עליו:__________________________________________ .ב

 כתוב,   .3

 עזריה:____________________________ נחלקו חכמים ורבי אלעזר בן באיזה עניין .א

ידעת  .ב זָּׁר ַרב  עָּׁ יָּׁה ֶבן ֶאל   :__________________________________________ֲעַזר 

 :__________________________________________________ֲחָכִמיםדעת  .ג

 את דעתו:________________________________________ מהיכן למד ראב"ע .ד

 ":________________________________________ֶשֶנֱאַמרמה מציינת המילה " .ה

 ". מקור מדויק, ספר, פרק, פסוק:____________________________טז, ג, דברים" .ו

 __________________, כתוב מדוע:_____ריהחכמים לא מסכימים עם רבי אלעזר בן עז .4

 _________________________________כתוב באיזו פרשה מזכירים יציאת מצרים: .5

 בעניין הזכרת יציאת מצרים:____________________ לפי איזו דעה נוהגים בימינוכתוב  .6
 

 שאלות סיכום לפרק א'

 

 :זמן כניסת הכוהנים לאכול תרומה .1

 בעלות השחר. א.     

 נץ החמה. הב .ב     

 . בשקיעת החמה. ג     

 בצאת הכוכבים. .ד     

בְׁ '' .2 ָשכְׁ   :'' כוונת הפסוקךמֶּ קּובְׁ ּו ָךּובְׁ
 .  בעמידהבבוקר בשכיבה, בערב  :לפי בית שמאי .א     

 כל אחד יקרא באיזה מצב שהוא נמצא.  :. לפי בית הללב     

 . בשכיבהבבוקר בעמידה, בערב  :לפי בית שמאי ג.     
 יש לקרוא בהטיה. ד.     

ה" .3 עָּׁ שָּׁ ים מ  ֲהנ  ים ֶשַהכֹּ נָּׁס  כ  ל נ  ן ֶלֱאכֹּ תָּׁ רּומָּׁ ת   ___________________________ . פירוש:"ב 

 _________________________________:סוף זמן קריאת שמע של ערבית כתוב מתי .4

  :_______________________________חולקים בית שמאי ובית הלללגבי איזה נושא  .5

 ___________________________________________________:דעת בית שמאי .6

 ___________________________________________________:דעת בית הלל  .7
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                   :_______________________________כמה ברכות יש לקריאת שמע בשחריתכתוב   .8

 ________________:________________בערבית                                               

 _____________________________________________:ברכה ארוכה ימהכתוב   .9

 _________________________________________:מה נקראת ברכה קצרהכתוב   .10

מ   ְמקֹוםהסבר את לשון המשנה "  .11 יְך  רּוֶשאָּׁ ַהֲאר  ינֹו -ל  ר ַרַשאי א  ַקצ   _______________:"ל 

 _____________________________________:________________דוגמא כתוב

   _:________________איזו פרשה מוסיפים לקריאת שמע כדי להזכיר יציאת מצריםכתוב   .12

 :__________________________________________מזכירים פרשה זו כתוב מתי  .13

 איזו משמעות יש למילה :   .14

 ___________________________________________________":_ֶשֶנֱאַמר" .א

ם":_ .ב  _____________________________________________________"שָּׁ

ר":_ .ג ומ  אֹּ  ____________________________________________________"ו 
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  פרק ט' משנה א': מסכת ברכות
 

  נסים ועקירת עבודה זרה הראייה,ת ברכ :נושא המשנה
 

 :מושגים
 

ה .א ר   הוציאו אותה מהשורש. - ֶשֶנֶעק 

 

 :סיכום המשנה

קיים הבדל בלשון הברכה  ., ועל אירועים שוניםמקומות שוניםשיש לברך ב בברכותהמשנה עוסקת 

 בין נס שנעשה לציבור לנס שנעשה לאדם פרטי.
  

 'שאלות משנה א
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

ה" .2 קֹום ָהרֹואֶׂ ים בֹו ֶשַנֲעׂשּו מָּׁ ס  ל נ  א  רָּׁ ׂש  י    , מקומות שנעשו ניסים לעם ישראל השלם בטבלה". ל 

 

 הנס מקום הנס 

  סוף ים מעברות א

  הירדן מעברות ב

  רבינו כשנלחם בעמלק משה עליה שישב אבן ג
 

 את הברכה שיש לברך במקום שנעשו ניסים לעם ישראל:____________________כתוב,  .3

_____________________________________________________________ 

  

ה ָמקֹוםהרואה "לגבי  .4 רָּׁ ֶּמנּו ֶשֶנֶעק  ה מ  ה ֲעבֹודָּׁ  מה עליו לברך:________________כתוב ", זָּׁרָּׁ

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ה( א) קֹום ָהרֹואֶׂ ים בֹו ֶשַנֲעׂשּו מָּׁ ס  ל נ  א  רָּׁ ׂש  י    ,ל 

ר:                                                   רּוְך אֹומ  ה בָּׁ ׂשָּׁ ים ֶשעָּׁ ס  ינּו נ  קֹום ַלֲאבֹות   . ַהֶזה ַבּמָּׁ

ה ָמקֹום רָּׁ ֶּמנּו ֶשֶנֶעק  ה מ  ה ֲעבֹודָּׁ   ,זָּׁרָּׁ

ר:                                                   רּוְך אֹומ  ַקר בָּׁ ה ֶשעָּׁ ה ֲעבֹודָּׁ נּו זָּׁרָּׁ צ  ַאר   :מ 
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  פרק ט' משנה ב': מסכת ברכות
 

 / לא טובות מראה הטבע, בשורות טובות אירועים מיוחדים,ברכות על  :נושא המשנה
 

 :מושגים
 

ים .א יק  ז   .כוכב שביט - ה 

עו ת .ב ו   רעידת אדמה. - ז 

י ם .ג דו לְה  ג   האוקינוסים. - ה 

ים .ד ק  ר  פ   לעיתים, בפער של שלושים יום מפעם לפעם. - ל 

ּטו ב .ה יבְה  ֵּמט  ה   ברכה אותה מברכים כשיש כתה שותפים לשמחה המיוחדת. - ו 
 

 :סיכום המשנה

 על מראות מיוחדים ועל בשורות שונות., על אירועים שוניםבברכות שיש לברך המשנה עוסקת 
  

 'שאלות משנה ב
 

 למשנה:_______________________________________________כתוב כותרת  .1

 תנא אחד מופיע במשנה בשמו והוא:______________________________________ .2

 של: שתי המילים הראשונותבמשנה חמשה חלקים כתוב את  .3

 החלק הראשון:____________  _____________ .א

 החלק השני:______________  _____________ .ב

 השלישי:____________  _____________ החלק .ג

 החלק הרביעי:____________  _____________ .ד

 החלק החמישי:____________  _____________ .ה

ין ַעל( ב) יק      , ַהז 

ַעל עֹות ו  וָּׁ     ,ַהז 

ַעל ים ו  ק  רָּׁ ר:                                    ,ַהב  רּוְך אֹומ  חֹו בָּׁ א ֶשכֹּ ל  ם מָּׁ  .עֹולָּׁ

ַעל ים ו  מ  עָּׁ ר      ,הָּׁ

ַעל רּוחֹות ו      ,הָּׁ

ים ַעל ר      ,ֶההָּׁ

ַעל עֹות ו  בָּׁ     ,ַהג 

ַעל ים ו  ר:                                    ,ַהַיּמ  רּוְך אֹומ  ה בָּׁ ה עֹוׂש  ית ַמֲעׂש  אש  ר   .ב 

ַעל רֹות ו  הָּׁ     ,ַהנ 

ַעל רֹות ו  בָּׁ ד      ,ַהּמ 

ה ַרִבי הּודָּׁ רֹוֶאה י  ר: הָּׁ דֹול, ַהיָּׁם ֶאת אֹומ  ר: ַהגָּׁ רּוְך אֹומ  ה בָּׁ ׂשָּׁ דֹול ַהיָּׁם ֶאת ֶשעָּׁ ַמן ,ַהגָּׁ ז   ב 

ים אֹותֹו ֶשרֹוֶאה ק  רָּׁ פ   .ל 

ים ַעל         מ  שָּׁ ַעל ַהג  ׂשֹורֹות ו  ר: ַהּטֹובֹות, ַהב  רּוְך אֹומ  יב ַהּטֹוב בָּׁ ט  ַהּמ   , ו 

מּועֹות ְוַעל                           עֹות, ש  ר: רָּׁ רּוְך אֹומ  ֱאֶמת ַדַין בָּׁ   :הָּׁ
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את הברכה , וכתוב פריטים בלשון המשנה והוסף להם ציור / איור / תרשים שלושהבחר  .4

 :המשותפת להם

 
 המשותפת הברכה ציור / איור / תרשים: לשון המשנה 

ין א יק   ,ז 

 
 
 
 
 

 

וָּׁעֹות ב  ,ז 

 
 
 
 
 

ים ג ק  רָּׁ  ,ב 

 
 
 
 
 

ים ד מ  עָּׁ  ,ר 

 
 
 
 
 

 ,רּוחֹות ה
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את הברכה בחר שלושה פריטים בלשון המשנה והוסף להם ציור / איור / תרשים, וכתוב  .5

 :המשותפת להם
 

. הרים הגבוהיםוהמשיכו לטפס ברכבל ב היםטיילו ליד  תחילהיצאה לטיול.  זאבימשפחת  .6

 .ברקיםורעמים . סופה חזקהלמחרת הם לא יצאו לטיול כי הייתה 

 .שמעו וראורשמו אלו ברכות אמרו בני המשפחה על מה שהם      

   של כל אחד את דעתו כתבו  איזו ברכה יש לברך,באחד המקרים יש מחלוקת  שימו לב     

 מהחכמים.      

     _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

 המשותפת הברכה ציור / איור / תרשים: לשון המשנה 

ים א ר   ,הָּׁ

 
 
 
 
 

 

עֹות ב בָּׁ  ,ג 

 
 
 
 
 

ים ג  ,ַיּמ 

 
 
 
 
 

רֹות ד הָּׁ  ,נ 

 
 
 
 
 

רֹות ה בָּׁ ד   ,ּמ 
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דֹול ַהיָּׁם"-כתוב למי מתכוונים ב .7  :______________________________________"ַהגָּׁ

ׂשֹורֹותא. " -דוגמאות ל כתוב .8  ":____________________________________ּטֹובֹות ב 

מּועֹותב. "                             עֹות ש   ____________________":________________רָּׁ

 מברכים את הברכות הבאות: באיזה מצבכתוב  .9

חֹו" .א א ֶשכֹּ ל  ם מָּׁ  _":_____________________________________________עֹולָּׁ

ה" .ב ה עֹוׂש  ית ַמֲעׂש  אש  ר   _":__________________________________________ב 

ה " .ג ׂשָּׁ דֹול ַהיָּׁם ֶאת ֶשעָּׁ  _":_________________________________________ ַהגָּׁ

יב ַהּטֹוב" .ד ט  ַהּמ   _":_______________________________________________ו 

ֱאֶמת ַדַין" .ה  ":__________________________________________________הָּׁ

 במקרים הבאים: הנכון את הדין סמן  .10

    מעשה עושה :לברך עליהם ברכהה. הגדול הים את ראו הם בדרך. לטיול נסעו חגי וישיא. 

 .הגדול הים את שעשה/  בראשית    

     :לברך עליהם. הגדול הים את פעם נוספת ראוו לטיול שוב נסעו עשרים ימים, הם  אחריב. 

 לא/  כן    

 .לא/  כן :לברך עליהם. הגדול הים את ראו ושובלטיול נוסף  נסעו ימים והם ארבעים ג. חלפו     

  הטוב ברוך  /  שכוחו מלא עולם :לברך עליוש ברכהה. כך על ושמח טובה בשורה שמע ד. בניה     

 .והמטיב        

       ברוך לברך:  ןכשירד גשם עליה. על השדה גשם ירד לארב  זמן. משותפת שדה ה. לשקד ושיר     

 .והמטיב הטוב ברוך /   האמת דיין         

  יברך יונתן ,שלו בשדה גשם ירדללא שותפים, אחרי בצורת ממושכת , לבד שדה יש ליונתןו.      

  אנשים עוד  אין /   יש הטעם:    לא /   כןשלו:   בשדה שירד הגשם על והמטיב הטוב ברכת        

 . מהגשם שנהנים        
  

  פרק ט' משנה ג': מסכת ברכות
 

 , תפילת שואברכה במצב משתנה שהחיינו,ברכת ברכות השבח, המשך  :נושא המשנה
 

 :מושגים
 

 .ּדּוְגָמת - ֵמֵעין .א

רְצו ֵעק .ב ב  ֶשע     מתפלל על דבר שכבר היה. - ל 

ת .ג ל  פ  אְּת  ו   לבטלה. תפילה - ש 

הְקו ל .ד ח  ו   קול צעקה של אנשים בגלל צרה שקרתה להם. - צ 

ת ָבָנה( ג) ש ַבי  דָּׁ נָּׁה, חָּׁ קָּׁ ים ו  ל  ים כ  ש  ר:, ֲחדָּׁ רּוְך אֹומ   . ֶשֶהֱחיָּׁנּו בָּׁ

ה ַעל ְמָבֵרְך עָּׁ רָּׁ ין הָּׁ ע  ה מ  ַעל, ַהּטֹובָּׁ ה ו  ין ַהּטֹובָּׁ ע  ה מ  עָּׁ רָּׁ  . הָּׁ

ַבר  ַהּצֹוֵעק ֶשעָּׁ י -ל  ַלת זֹו ֲהר  פ  א ת  ו   . שָּׁ

יַצד? ה כ  תָּׁ י  תֹו הָּׁ ש  עֶֻׁבֶרת א  ַמר:, מ  אָּׁ י ו  ה  צֹון י  ד רָּׁ ל  י ֶשת  ת  ש  ר! א  י זָּׁכָּׁ ַלת זֹו ֲהר  פ  א. ת  ו   שָּׁ

יָּׁה א הָּׁ ַמע ַבֶדֶרְך בָּׁ שָּׁ ה קֹול ו  חָּׁ וָּׁ יר צ  ע  ַמר:, בָּׁ אָּׁ י ו  ה  צֹון י  ֹּא רָּׁ יּו ֶשל ה  לּו י  נ י א  י! ב  ית  י ב  ַלת זֹו ֲהר  פ  א ת  ו   :שָּׁ
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 :סיכום המשנה

בהמשך לברכות השבח, מתייחסת למקרה בו אדם נתקל במצבים משתנים ומקרים המשנה עוסקת 

 .בהם תפילת האדם לבטלה
  

 'גשאלות משנה 
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

ר:" .2 רּוְך אֹומ   ". ֶשֶהֱחיָּׁנּו בָּׁ

 :לאמירת ברכת שהחיינו )הזמן( שמובאות במשנהאת הדוגמאות  באר .א

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

 הוסף דוגמא משלך:______________________________________________ .ב

ְך" .3 ר  בָּׁ ה ַעל מ  עָּׁ רָּׁ ין הָּׁ ע  ה מ   :_______". כתוב דוגמא לרעה שבעתיד תצמח לו ממנה טובהַהּטֹובָּׁ
______________________________________________________ 

ַעל" .4 ה ו  ין ַהּטֹובָּׁ ע  ה מ  עָּׁ רָּׁ  ". כתוב דוגמא לטובה שבעתיד תצמח לו ממנה רעה:_______הָּׁ
 ______________________________________________________ 

ַבר  ַהּצֹוֵעק" .5 ֶשעָּׁ י -ל  ַלת זֹו ֲהר  פ  א ת  ו   ". כתוב:שָּׁ
 הוא עושה:___________________________________________מה  .א
ַלת זֹומדוע  .ב פ  א ת  ו   ?________________________________________שָּׁ
ַלתל   שמובאות במשנהאת הדוגמאות  באר .ג פ  א ת  ו   :שָּׁ

1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 

ַלתת  הבא דוגמא משלך ל   .ד א פ  ו   :__________________________________שָּׁ
____________________________________________________ 

ַלת זֹו המובאות במשנהבדוגמאות  מפני מה  .6 פ  א ת  ו   ?___________________________שָּׁ

_____________________________________________________________ 
 
 )עד המילה ורקיקה(' פרק ט' משנה ה: מסכת ברכות 

 
 קבלת דין שמים באהבה, מצוות יראה מן המקדש :נושא המשנה

 

 :מושגים
 

ֵשם .א  .כמו ש... - ֶש...ְכ 

לּו .ב ֵטלְהּואְֲאפ  ָךְֶאתְנו  ש  פ   להמית אותך.אפילו אם ה' מתכוון  - נ 

ל .ג כ  הְב  ד  הְמ  ד  ֵדדְֶשהּואְּומ  ְךְמו   בכל דרך שה' נוהג איתך. - ל 

םְי ֵקלְֹלא .ד  .לא יתנהג בקלות ראש, בצחוק וכדומה - ר אשוְ ְֶאתְָאד 

תוְ  .ה ד  ֻפנ   .חגורה רחבה במותניים ובה כיס לכסף - ב 
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ֹלא .ו ֲעֶשנּוְו  י אְי  ר  ד  נ  פ  מנת  לקצר את הדרך מצד אחד לצד אסור לעבור בבית המקדש,  על  - ק 

 .האחר
 

 :סיכום המשנה

 

חייב אדם לברך את ה' בכל מצב, על הרעה ועל הטובה, , כי הכל מאת ה'. אהבת ה' צריכה להיות 

לעבוד אותו בשני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע, כל ימי חיינו, עד הרגע האחרון.  -בכל צורה בחיינו 

 .כספנו נדע להשתמש לעבודתוושגם ב

התנהגות זו נכונה  את ה' יש  לירא, ובמיוחד בבית המקדש ולא לנהוג בו בזלזול או בקלות ראש.

 בתי כנסת. -הן למקום המקדש )שבקדושתו עומד גם לאחר חורבנו( והן לבית מקדש מעט 
  

 'שאלות משנה ג
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

את שתי המילים הראשונות בכל נושא, ואת המילה בששה נושאים עוסקת משנתינו, כתוב  .2

 :האחרונה בכל נושא

 מילים ראשונות:__________  _____________ מילה אחרונה:___________ .1

 מילים ראשונות:__________  _____________ מילה אחרונה:___________  .2

 מילים ראשונות:__________  _____________ מילה אחרונה:___________  .3

 מילים ראשונות:__________  _____________ מילה אחרונה:___________  .4

 ___מילים ראשונות:__________  _____________ מילה אחרונה:________  .5

 מילים ראשונות:__________  _____________ מילה אחרונה:___________  .6

 ". א. כתוב ספר פרק ופסוק מדויקים:_____________________________ו, ה דברים" .3

 והם: לומדים מהפסוק ארבעה דבריםב.                         

                            1_______________________________________________ . 

                            2_______________________________________________ . 

                            3________________________________________________. 

                            4________________________________________________. 

 . מתי אומרים פסוק זה?___________________________________ג                        

ם ַחָיב( ה) דָּׁ ְך אָּׁ ר  בָּׁ ה ַעל ל  עָּׁ רָּׁ ם הָּׁ ש  ְך ֶשהּוא כ  ר  בָּׁ ה ַעל מ   , ַהּטֹובָּׁ

תָּׁ  ֶשֶנֱאַמר: ַהב  אָּׁ ת ו  ל ֱאלֶקיָך ה' א  כָּׁ ָך ב  ב  בָּׁ ל ל  כָּׁ ָך ּוב  ש  ל ַנפ  כָּׁ ֶדָך  ּוב  אֹּ  (. ו, ה דברים)מ 

ָך ְבָכל ב  בָּׁ נ י, ל  ש  ֶריָך  ב  צָּׁ י ֶצר -י  י ֶצר טֹוב ב  ע ּוב   . רָּׁ

ָך  ּוְבָכל                 ש  לּו -ַנפ  ל הּוא ֲאפ  ָך ֶאת נֹוט  ש   . ַנפ 

ֶדָך  ּוְבָכל                 אֹּ ל -מ  כָּׁ ָך ב  מֹונ   . מָּׁ

ר    בָּׁ ר: דָּׁ ל ַאח  כָּׁ ֶדָך  ב  אֹּ ל -מ  כָּׁ ה ב  דָּׁ ה מ  דָּׁ ד ֶשהּוא ּומ  ְך, מֹוד  י לָּׁ ד לֹו מֹוֶדה ֱהו  אֹּ מ  ד ב  אֹּ  .מ 

 

נ ס לֹא כָּׁ ַהר י  ת ל  לֹו ַהַבי  ַמק  מ  , ב  לֹוּוב  עָּׁ תֹו, נ  דָּׁ נ  פֻׁ ק, ּוב  בָּׁ אָּׁ יו ֶשַעל ּוב  לָּׁ לֹּא, ַרג  יָּׁא... ַיֲעֶׂשנּו ו  ַדר   ַקַפנ 
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 סמן את הנכון במשפטים הבאים: .4

 לא /  כן  עושה לנו: על הדברים הטובים שהוא  ברך את ה'צריך ל .א
 לא /  כן  הלא טובים שקורים לנו: ' גם על הדברים הצריך לברך את  .ב

יָּׁאמותר לעשות את הר הבית  .ג ַדר   לא /  כן :  )דרך קיצור( ַקַפנ 

 :במשנה הסברםמהפסוק ל   המיליםהתאם בין  .5

 

 המובן במשנה  המילים

ָך ְבָכל ב  בָּׁ  קיצור דרך  ל 

ָך ּוְבָכל ש   נעליו  ַנפ 

ֶדָך ּוְבָכל אֹּ  ההר עליו ניצב בית המקדש  מ 

 השער המזרחי בחומת הר הבית  

 המקום הקדוש ביותר בבית המקדש  

ת ַהר  בשני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע  ַהַבי 

לומ   עָּׁ  יריקה  נ 

תֹופֻׁ  דָּׁ  ב. בכל מידה ומדה שמודד לך א. בכל ממונך.  נ 

יָּׁא ַדר   אפילו נוטל את נפשך  ַקַפנ 

 

 :ס להר הביתיכנאסור לה שאותםהחפצים  .6

 _________________________ .א

 _________________________ .ב

 _________________________ .ג

 _________________________ .ד

 דבר נוסף אסור לעשות מהר הבית והוא:___________________________________ .7

 

 שאלות סיכום פרק ט'

 

 __________________________________________ ברכות של משנה א'?ל נקראאיך  .1

 הברכה שנברך במקומות הבאים: .2

 

 )ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם(הברכה  המקום 

קֹום א ים בֹו ֶשַנֲעׂשּו מָּׁ ס  ל נ  א  רָּׁ ׂש  י    ל 

ַנֲעָשה ָמֹקום ב   ֵנס ָשם ֹלו שֶּׁ

ה ָמקֹום ג רָּׁ ֶּמנּו ֶשֶנֶעק  ה מ  ה ֲעבֹודָּׁ   זָּׁרָּׁ
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 הבאות:באר את המילים  .3

ין .א יק   :_______________________________________________________ז 

וָּׁעֹות .ב  :_______________________________________________________ז 

ים .ג ק  רָּׁ  :______________________________________________________ב 

ים .ד מ  עָּׁ  __________:____________________________________________ר 

דֹול ַהיָּׁם .ה  :___________________________________________________ַהגָּׁ

ים .ו ק  רָּׁ פ   :_____________________________________________________ל 

שלושה אנשים שונים רואים שיורד גשם וכל אחד מהם מברך ברכה שונה מחבירו, השלם מי  .4

 מברך מה. ואת הטעם לברכה:

 

 עםטה המברך הברכהסוג  

יב ַהּטֹוב א ט  ַהּמ     ו 

   ֶשֶהֱחיָּׁינּו ב

ים ג נּו מֹוד   ַעל… ֲאַנח 

ל ה כָּׁ פָּׁ ט  ה ו  פָּׁ נּו ...ט   לָּׁ

  

 

ה: "מברך ת טבעחמש תופעועל אילו  .5 ה עֹוׂש  ית ַמֲעׂש  אש  ר   ":ב 

 ____________________________ .א

 ____________________________ .ב

 ____________________________ .ג

 ____________________________ .ד

 ____________________________ .ה

 _______________________________________מה מברכים על בשורות טובות? _ .6

 ______________________________________________ ומה על שמועות רעות? .7

 _____________ה? ____________________מהיכן לומדים שחייב אדם לברך על הרע .8

 _________________________________ :כתוב למה הכוונה" " .9

   :בהר הבית מה הן הפעולות האסורותכתוב   .10

 __________________________ .א

 __________________________ .ב

 __________________________ .ג

 __________________________ .ד

   __________________________ .ה


